
ዳዊት ጎልያድን ረታው፣ ኢየሱስ ግን
ሰይጣንን ድል አደረገ

1 ሳሙኤል 17:1-11; 16፣ 26፣ 31-51

ግንቦት 29 ቀን 2022

ፓስተር ክሪስ ሲክስ

በዚህ አመት በአዲስ ከተማ ካቴኪዝም ውስጥ ያሉትን 52 ጥያቄዎች እያጠናን ነው, ምክንያቱም እንደ ክርስቲያኖች የምናምንበት ትልቅ

ማጠቃለያ ነው. አሁን ጥያቄ 22ን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 22፡ ለምንድነው አዳኙ በእውነት ሰው መሆን ያለበት?

በሰው ተፈጥሮ ስለ እኛ ሕግን ሁሉ ፍጹም በሆነ መንገድ እንዲጠብቅና ስለ ሰው ኃጢአት እንዲቀጣ።

እና ደግሞ በድክመታችን እንዲራራልን።

መግቢያ 

ኢየሱስ አዳኛችን እና በዛችን ነው። ከኃጢአት ባርነት ሊያድነን ሰው ሆነ። የኢየሱስን ድል እንድንረዳ፣ ስለ ዳዊትና ጎልያድ ያለውን

ታዋቂ ታሪክ መመልከት እፈልጋለሁ። ረጅም ታሪክ ነውና እባኮትን ከ1ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ሳነብ አድምጡት። 

1 ሳሙኤል 17:1-11; 16፣ 26፣ 31-51 

1 ፍልስጥኤማውያንም ሠራዊታቸውን ለጦርነት ሰብስበው በይሁዳ በሰኮትና በአዜቃ መካከል በኤፌስደሚም ሰፈሩ። 

2 ሳኦል እስራኤላውያንን ጭፍሮችን በኤላ ሸለቆ አጠገብ ሰበሰበ። 

3 ፍልስጥኤማውያንና እስራኤላውያንም በተራሮች ፊት ለፊት ተፋጠጡ፤ ሸለቆውም በመካከላቸው ነበር። 



4 የፍልስጥኤማዊው ጀግና የጌት ሰው ጎልያድ ከፍልስጥኤማውያን ጭፍሮች መካከል የእስራኤልን ሠራዊት ሊገጥም ወጣ።  

ቁመቱ ከዘጠኝ ጫማ በላይ ነበር!  

5 የነሐስ ራስ ቁር ለብሶ ነበር፤ የነሐስ ጥሩርም 125 ፓውንድ ነበር። 

6 የነሐስ እግር ጋሻ ለበሰ፥ የናስም ጦር በትከሻው ላይ ተሸከመ። 

7 የጦሩም ዘንግ 15 ኪሎ ግራም በሚመዝን በብረት ሹራብ ተመትቶ እንደ ሸማኔ ምሰሶ የከበደ እና ወፍራም ነበረ።  

ጋሻ ጃግሬውም ጋሻውን ተሸክሞ ከፊቱ ሄደ።  

8 ጎልያድም ቆሞ በእስራኤላውያን ላይ ተሳለቀ።  

”ሁላችሁም ለምንድነው ለመዋጋት የምትወጡት?” ብሎ ጠራው።  

እኔ የፍልስጥኤማውያን ሻምፒዮን ነኝ፤ እናንተ ግን የሳኦል አገልጋዮች ብቻ ናችሁ።  

እዚህ ወርዶ የሚዋጋኝ አንድ ሰው ምረጥ!  

9 የሚገድለኝ ከሆነ እኛ ባሪያዎች እንሆናችኋለን።  

እኔ ብገድለው ግን እናንተ የኛ ባሪያዎች ትሆናላችሁ! 

10 እኔ ዛሬ የእስራኤልን ጭፍሮች ተገዳደርሁ!  

የሚዋጋኝን ሰው ላክልኝ!”  

11 ሳኦልና እስራኤላውያን ይህን በሰሙ ጊዜ እጅግ ፈሩ፤ እጅግም ደነገጡ። 

16 አርባ ቀን ጥዋትና ማታ የፍልስጥኤማውያን ሻምፒዮን በእስራኤል ሠራዊት ፊት ይዋጋ ነበር። 

26 ዳዊትም በአጠገቡ የቆሙትን ወታደሮች፣ “አንድ ሰው ይህን ፍልስጥኤማዊ ገድሎ የእስራኤልን ክፋት ቢያቆም ምን ያገኛል?  

የሕያው አምላክ ጭፍሮችን ይገዳደር ዘንድ የተፈቀደለት ይህ አረማዊ ፍልስጤማዊ ማን ነው?  

31 የዳዊትም ጥያቄ ለንጉሥ ሳኦል ተነግሮለት ንጉሡም አስመጣው። 

32 ዳዊትም ሳኦልን “ስለዚህ ፍልስጥኤማዊ አትጨነቅ።  

”እሄዳለሁ ልታገለው!”  

33 አትሳለቁ። ሳኦልም መልሶ።  

”ይህን ፍልስጤማዊ ተዋግተህ ማሸነፍ የምትችልበት ምንም መንገድ የለም!  

አንተ ወንድ ብቻ ነህ እሱ ከወጣትነቱ ጀምሮ የጦር አበጋዝ ነው።  

34 ዳዊት ግን ጸና።  

”የአባቴን በጎችና ፍየሎች ስጠብቅ ነበር” ብሏል።  

” አንበሳ ወይም ድብ ከመንጋው ጠቦት ሊሰርቅ ሲመጣ። 

35 እኔ በዱላ እከተላታለሁ፥ በጉንም ከአፉ አድናለሁ።  

እንስሳው ወደ እኔ ካዞረኝ በመንጋጋው ያዝኩት እና እስከ ሞት ድረስ መደብደብ። 

36 ይህን በአንበሶችና በድብ ላይ አድርጌአለሁ፤ በዚህም አረማዊ ፍልስጤማዊ ላይ አደርገዋለሁ፤ የሕያው አምላክን ጭፍሮች

ተገዳደረ።



37 ከአንበሳና ከድብ ጥፍር ያዳነኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጥኤማዊ ያድነኛል።  

ሳኦል በመጨረሻ ፈቃደኛ ሆነ። ”እሺ ቀጥል ቀጥል” አለ።  

” እና ጌታ ካንተ ጋር ይሁን!”  

38፤ሳኦልም፡ለዳዊት፡ጋሻ፡የናስ፡ራስ፡ቍርና፡ ጥሩር፡አበጀለት። 

39 ዳዊትም ለበሰው፥ ሰይፉንም በታጠቀበት፥ ምን እንደሚመስል ለማየት አንድ ወይም ሁለት እርምጃ ወሰደ፤ ከዚህ በፊት እንደዚህ

ያለ ልብስ ለብሶ አያውቅም ነበር።  

”በእነዚህ ውስጥ መግባት አልችልም” ሲል ሳኦልን ተቃወመ።  

”አልለመድኳቸውም።” ዳዊትም እንደ ገና አወጣቸው።

40 ከወንዙ ውስጥ አምስት ለስላሳ ድንጋዮችን አንሥቶ በእረኛው ከረጢት ውስጥ አስገባ።  

ከዚያም የእረኛውን በትርና ወንጭፍ ብቻ ታጥቆ ፍልስጥኤማዊውን ሊወጋ ሸለቆውን ማዶ ጀመረ። 

41 ጎልያድም ጋሻ ጃግሬውን በፊቱ ይዞ ወደ ዳዊት ወጣ። 

42 በዚህ ቀላ ያለ ልጅ ላይ በንቀት ተሳለቀ። 

43 ዳዊትን። በትር ይዤ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን? ዳዊትንም በአማልክቱ ስም ሰደበው። 

44 ወደዚህ ና ሥጋህን ለወፎችና ለአራዊት እሰጣለሁ። ጎልያድ ጮኸ። 

45 ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን “ሰይፍ፣ ጦርና ጦር ይዘህ ወደ እኔ መጣህ።  

እኔ ግን በተገዳደርህበት በእስራኤል የሠራዊት ጌታ በሰማያት የሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። 

46፤ ዛሬ እግዚአብሔር ያሸንፍሃል፥ እኔም እገድልሃለሁ፥ ራስህንም እቈርጣለሁ።  

የሰዎቻችሁንም ሬሳ ለወፎችና ለምድር አራዊት እሰጣለሁ፤ ዓለምም ሁሉ በእስራኤል አምላክ እንዳለ ያውቃል። 

47 እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደሚያድን እንጂ በሰይፍና በጦር እንዳልሆነ በዚህ የተሰበሰበ ሁሉ ያውቃሉ።  

ይህ የእግዚአብሔር ጦርነት ነው፥ አንተንም ይሰጠናል!”  

48 ጎልያድ ለማጥቃት ሲቃረብ ዳዊት ሊገናኘው ፈጥኖ ሮጠ። 

49 ወደ እረኛው ከረጢት ገብቶ ድንጋይ አወጣ፥ በወንጭፉም ወረወረው፥ ፍልስጥኤማዊውንም ግንባሩ መታው።  

ድንጋዩም ገባ፣ ጎልያድም ተሰናክሎ በምድር ላይ በግምባሩ ተደፋ።  

50 ዳዊትም ሰይፍ ስላልነበረው ፍልስጥኤማዊውን በወንጭፍና በድንጋይ ብቻ ድል አደረገው። 

51 ዳዊትም ሮጦ የጎልያድን ሰይፍ ከሰገባው መዘዘው።  

ዳዊት እሱን ለመግደል ተጠቅሞ ራሱን ቈረጠ።  

ፍልስጥኤማውያን ሻለቃው መሞቱን ባዩ ጊዜ ዘወር ብለው ሮጡ። 

ኢሳያስ 40:8ን አብረን እናነባለን፡-

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።



አብረን እንጸልይ። 

በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ የሕይወትና የእውነት ምንጭ አንተ ነህና ወደ አንተ እንመጣለን። ኢየሱስ ሆይ፣ አንተ ምሕረትና ፍቅር

የተሞላህ ስለሆንህ እናመልካለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንለወጥ ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት። አሜን 

ይህንን መልእክት በሁለት ከፍዬዋለሁ። 

ክፍል ሀ. ዳዊት ያደረገው እና ምን ማለት ነው? 

ክፍል ለ. ክርስቶስ ያደረገው እና ለእኛ ያለው ትርጉም። 

ክፍል ሀ. ዳዊት ያደረገው እና ምን ማለት ነው?

እነዚህን ሁነቶች እንደሚከተለው እገልጻለሁ፡ ሰውየው፣ ጠላት፣ ችግር፣ ድል። 

1. ሰውየው. 

ዳዊት የቤተሰቡ የመጨረሻ ልጅ ነው። ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር በትልቁ ወይም በጠንካራው ልጅ

ምትክ ታናሹን ልጅ ይመርጣል። ለምሳሌ ዮሴፍን አስብ። ዮሴፍ ታናሽ ነበር፣ እግዚአብሔር ግን ቤተሰቡን እና በግብፅ ያሉትን ሁሉ

ለማዳን በዮሴፍ ተጠቅሞበታል። ዮሴፍ እና ዳዊት ሁለቱም ጎበዝ ወጣቶች ናቸው እና በጌታ የታመኑ። እንደምንመለከተው ዳዊት

በአምላክ ላይ ያለው እምነት ከሁሉ የላቀ ጠቀሜታው ነው። 

2. ጠላት። 

ጎልያድ ፍልስጥኤማዊ የእስራኤል ጠላት ነው። ፍልስጤማውያን ዛሬ እንደ ፍልስጤማውያን ሰዎች አይደሉም። በብሉይ ኪዳን

እስራኤል ዛሬ ከእስራኤል ጋር አንድ አይነት አይደለም። ተመሳሳይ ስም አላቸው, ግን አንድ አይነት አይደሉም. 

ጎልያድ ግዙፍ፣ ትዕቢተኛ፣ አስፈሪ ሰው ነው። ጎልያድ ዳዊትን፣ ንጉሥ ሳኦልንና የእስራኤልን ጦር ሰደበ። ጎልያድ ደግሞ

የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ጎልያድ የፍልስጥኤማውያን አምላክ በዳጎን ስም ዳዊትን ረገመው። 

በዚህ ታሪክ ውስጥ ዳጎን እና እግዚአብሔር ፉክክር ውስጥ ናቸው። የሐሰት አምላክ እና እውነተኛው አምላክ እያንዳንዳቸው

በአሸናፊዎች ተመስለዋል። ሻምፒዮኖቹ ሁለቱም አምላኩ ያሸንፋል ይላሉ። ሁለት ሰዎች እየተዋጉ ነው። ዳዊት ግን በቁጥር 27፡-

“ሰልፉ የጌታ ነው” ይላል። 

3. ችግሩ. 

ዳዊት የማይቻሉ ዕድሎችን እየገጠመው ያለ ይመስላል። ግልጽ የሆነው ችግር ማንም ጎልያድን ማሸነፍ አይችልም. ይህ የጎልያድ

መጠንና የጦር መሣሪያ ዝርዝር መግለጫ ግልጽ ነው። ለ40 ቀናት መላው የእስራኤል ሠራዊት በጎልያድ ፍርሃት ሽባ ሆነ። ንጉሥ ሳኦል



በዳዊት ላይ እምነት አልነበረውም። 

ቁጥር 33 ተመልከት። 

33 አትሳለቁ። ሳኦልም መልሶ።  

”ይህን ፍልስጤማዊ ተዋግተህ ማሸነፍ የምትችልበት ምንም መንገድ የለም!  

አንተ ወንድ ብቻ ነህ እሱ ከወጣትነቱ ጀምሮ የጦር አበጋዝ ነው።  

ጎልያድ ደግሞ ዳዊት ይህን ማድረግ እንደሚችል አላመነም። ጎልያድ በቁጥር 43-44 እንዲህ ይላል። 

43 ዳዊትን። በትር ይዤ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን?  

ዳዊትንም በአማልክቱ ስም ሰደበው።  

44 ወደዚህ ና ሥጋህን ለወፎችና ለአራዊት እሰጣለሁ። ጎልያድ ጮኸ። 

በዳዊት የሚያምን የለም። ትክክለኛው ችግር እዚህ ነው? ችግሩ ይህ ከሆነ፣ ምናልባት መፍትሄው ዳዊት በራሱ ማመን አለበት። ያ

የታሪኩ Disney ፊልም ስሪት ይሆናል፣ አይደል? ዋልት Disney ራሱ “እነሱን ለመከታተል ድፍረት ካለን ህልሞቻችን ሁሉ እውን

ሊሆኑ ይችላሉ” ብሏል። 

ያንን ማመን እንወዳለን። እኛ ጀግና መሆን እንፈልጋለን! ዳዊት ”ልቡን የተከተለ” እና ”ለራሱ እውነተኛ” የሆነ የዲስኒ ጀግና ነው ብለው

ያስባሉ? ዳዊት “ህልሙን አሳድዶ” “በውስጡ” የማሸነፍ ድፍረት ያገኘው የታሪኩ ትምህርት ነው? 

አይ ዳዊት በራሱ ስለሚያምን ጀግና አይደለም። ዳዊት በአምላኩ አመነ። ያ ነው የድሉ ምንጭ። 

4. ድሉ. 

የዳዊት የብርታት ምንጭ በእግዚአብሔር መታመን ነው። በቁጥር 37 ላይ እንዲህ ይላል። 

37 ከአንበሳና ከድብ ጥፍር ያዳነኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጥኤማዊ ያድነኛል። 

ለማስታወስ የምፈልገው የመጀመሪያው ነገር ይህ ነው፡ ለጎልያድ ችግር መፍትሄው የዳዊት ድፍረት ሳይሆን የዳዊት እምነት ነው።

ለዚያም ነው ዳዊት የሳኦልን የጦር ትጥቅ አልለበሰም ወይም መሳሪያውን ያልተጠቀመበት። ታሪኩ የዳዊትን ድክመት እና ተጋላጭነት

አፅንዖት ይሰጣል። እግዚአብሔር ታናሹን የእሴይን ልጅ እንደ ጎልያድ ባለው የሰው ጋን ፊት ለፊት አዘጋጀው። 

የዚህ ታሪክ መልእክት በፊልጵስዩስ 4፡13 ላይ የምናገኘው ተመሳሳይ መልእክት ነው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። 

እምነት ብርታት አይደለም ወዳጆቼ። እምነት ድክመት ነው, ጥንካሬን አጥብቆ መያዝ. የእምነት ተቃራኒው አለማመን አይደለም።

የእምነት ተቃራኒው ራስን መቻል ነው። የእግዚአብሄርን ብርታት በመያዝ እምነት የእናንተ ድካም ነው። ዳዊት ድካሙን ስለሚያውቅ

ለድል በእግዚአብሔር ይመካል። 



ቁጥር 48 ተመልከት። 

48 ጎልያድም ለማጥቃት በቀረበ ጊዜ ዳዊት ሊገናኘው ፈጥኖ ሮጠ። 

ዳዊት አምላክ እሱን ለመጠበቅ ባለው ችሎታ ላይ ትልቅ እምነት ነበረው። ለዚህም ነው ዳዊት አደጋ ውስጥ የገባው። ጦርነቱ ፈጣን

ነው። የኢያሪኮ ግንብ በቅጽበት እንደሚፈርስ ቀላል ይመስላል። ጎልያድ ከወደቀ በኋላ፣ ዳዊት ራሱን ለመቁረጥ የራሱን የጎልያድን

ሰይፍ ተጠቀመ። የእስራኤልም ሠራዊት ሁሉ ዳዊት ያደረገውን ይጮኽና ያከብር እንደነበር እርግጠኛ ነኝ። 

ግን የእግዚአብሔር ድል ነበር። ዳዊት ክሬዲት ፈጽሞ አይወስድም። ዳዊት በቁጥር 45-47 እንዲህ ብሏል። 

”ሰይፍ፣ ጦርና ጦር ይዘህ ወደ እኔ ትመጣለህ።  

እኔ ግን በተገዳደርህበት በእስራኤል የሠራዊት ጌታ በሰማያት የሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። 

46፤ ዛሬ እግዚአብሔር ያሸንፍሃል፥ እገድልሃለሁም፥ ራስህንም እቈርጣለሁ። 

47 እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደሚያድን እንጂ በሰይፍና በጦር እንዳልሆነ በዚህ የተሰበሰበ ሁሉ ያውቃሉ።  

ይህ የእግዚአብሔር ጦርነት ነው፥ አንተንም ይሰጠናል!”  

ወዳጆችን አስታውሱ፡- “ይህ የጌታ ጦርነት ነው። ከመጥፎ ልማድ ለመላቀቅ ሞክረህ ታውቃለህ? ማድረግ እንደሌለብህ የምታውቀውን

ነገር ለማድረግ ለማቆም? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዲህ ይላሉ፡- ”ኧረ ያ ሱስ ያንተ ጎልያድ ነው! ጠንካራ እና ደፋር መሆን

ያስፈልግዎታል. እንደ ዳዊት ሁን፣ ከዚያም ያንን ግዙፉን ታሸንፋለህ!” 

ለምን ያ የማይጠቅም ነው? ምክንያቱም የእኛ ኃጢአት ከጎልያድ የበለጠ ትልቅ ችግር ነው። በራሴ አቅም እንዳላሸንፍ ኃጢአቴ በጣም

ትልቅ ነው። ልቤ ኃጢአት መሥራት ይወዳል - ያ እውነተኛ ችግሬ ነው። የኔ ችግር በሸለቆው ማዶ ቆሞ የቆመ ግዙፍ አይደለም።

ችግሬ እዚህ ውስጥ ነው፣ በልቤ ውስጥ። በሕይወቴ ውስጥ የሚያጋጥሙኝን ፈተናዎች የማሸነፍ ብቸኛ ተስፋዬ ”እንደ ዳዊት ሁን” ከሆነ

ችግር ውስጥ ነኝ። እንደ ዲስኒ ፊልም አይሰራም፣ ቃል እገባልሃለሁ። 

ሥነ ምግባር እና ሕጋዊነት ምን ማድረግ እንዳለብዎት ይነግሩዎታል, ነገር ግን እርስዎ ለማድረግ ምንም ኃይል አይሰጡዎትም. ለዚህም

ነው ሞራል እና ህጋዊነት ሁል ጊዜ ተስፋ ቢስ እና የተሸናፊነት ስሜት እንዲሰማዎት የሚያደርጉ። ሞራል እና ህጋዊነት ችግሮችን

ለመፍታት በራስህ ላይ እንድትደገፍ ይነግሩሃል። ስለዚህ እራስዎን መውቀስ የሚችሉት እርስዎ ሲወድቁ ብቻ ነው። ሰይጣንም አንተ

እንድትሆን የሚፈልግበት ቦታ ነው። ሰይጣን ብቸኝነት እንዲሰማህ፣ እንደተሸነፍክ፣ ያለ እግዚአብሔር፣ ያለ ተስፋ እንዲሰማህ

ይፈልጋል። ጓደኞቼ፣ በጣም የተሻለው መንገድ አለ። ወንጌል ተስፋን እና ድልን እና አዲስ ህይወትን ይሰጣል። 

1ኛ ዮሐንስ 5፡12 እንዲህ ይላል። ”የእግዚአብሔር ልጅ ያለው ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። 

ክፍል ለ. ክርስቶስ ያደረገው እና ለእኛ ያለው ትርጉም



በህይወትህ ድል የሚሆነው ክርስቶስ ለራስህ ማድረግ የማትችለውን ሲያደርግልህ ነው። ድል የሚገኘው በራስህ ላይ ሳትተማመን ወደ

እግዚአብሔር ስትመጣ ነው። ለኢየሱስ እጅ ስትሰጥ ድል ታገኛለህ። በልባችሁ እና በእኔ ውስጥ ያለውን ጠላት ማሸነፍ የሚችለው

ኢየሱስ ብቻ ነው። 

የዳዊት እና የጎልያድ ታሪክ በመጨረሻ ስለ ኢየሱስ ነው። መላው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ነው። ብሉይ ኪዳንን በትክክል ለመረዳት

ከፈለግን ”ይህ ክፍል ወደ ኢየሱስ እንዴት ይጠቁመኛል?” የሚለውን ጥያቄ ልንጠይቅ ይገባል። 

ዳዊት የሚዋጋው የሕዝቡ ተወካይ ሆኖ ሻምፒዮን ነበር። የዳዊት ድል ወይም ሽንፈት ባይዋጉም ሁሉንም ነካ። ዳዊት ከተሸነፈ ሰራዊቱ

በሙሉ ጠፋ። እስራኤላውያን የፍልስጥኤማውያን ባሪያዎች ይሆናሉ። 

በተመሳሳይም አዳም የሰው ልጆች ሁሉ ተወካይ ነበር። አዳም ኃጢአትንና ሞትን በተጋፈጠ ጊዜ ተሸንፏል። የአዳም መሸነፍ

ሽንፈታችን ሆነ። ኃጢአትና ሞት ለዘሮቹ ሁሉ ተላልፈዋል። ስለዚህ ነው የተወለድነው ከመጀመሪያ ኃጢአት ጋር። 

ሮሜ 5:12 “ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም መጣ በኃጢአትም ሞት” ይላል። 

ደስ የሚለው ነገር፣ አዳም የሰበረውን ኢየሱስ አስተካክሏል። ኢየሱስ ወኪላችን ሆኖ ወደ ጦርነት ገብቷል። ኢየሱስ የአዳም ልጅ እና

የዳዊት ልጅ ነው። ኢየሱስ የክፋትና የኃጢአት አራማጅ የሆነውን ሰይጣንን ተዋግቷል። ኢየሱስ በእኛ ፈንታ ሞትንና ክፋትን

ተዋግቷል፣ ኢየሱስም አሸነፈ። 

በሮሜ 5፡18 ላይ ጳውሎስ የተናገረውን አድምጡ። 

“18 የአዳም አንድ ኃጢአት ለሰው ሁሉ ፍርድን ያመጣል።  

ነገር ግን የክርስቶስ አንድ የጽድቅ ሥራ ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ ግንኙነት እና ለሁሉም ሰው አዲስ ሕይወት ያመጣል። 

19 አንድ ሰው አምላክን ስለታዘዘ ብዙዎች ኃጢአተኞች ሆነዋል።  

ነገር ግን አንዱ እግዚአብሔርን ስለታዘዘ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። 

ወንጌል የምስራች ነው ምክንያቱም ከእኛ በላይ የበረታውን ግዙፉን የገደለው ኢየሱስ እንደሆነ ይነግረናል! “እንደ ዳዊት ሁን” ማለት

የምስራች አይደለም። በስጦታዎቼ፣ በችሎታዬ እና በጥንካሬ ካመንኩ ችግር ውስጥ ነኝ። 

የታሪካችን ጀግኖች አይደለንም። ሁላችንም ልዕለ ጀግኖች መሆን እንፈልጋለን፣ አውቃለሁ። ግን ጓደኞቼን ስሙት እናንተ ባትማን

አይደላችሁም። አንተ ሮቢን ነህ! አንተ ሉክ ስካይዋልከር ወይም ልዕልት ሊያ አይደለህም። እርስዎ ኢዎክ ነዎት! 

ድካማችንን አምነን ኢየሱስ ጀግና ይሁን። እንዲያስታውሱት የምፈልገው ትምህርት ነው። ዳዊት ጉድለት ያለበት ጀግና መሆኑን

ስናስታውስ ዳዊት ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን ይችላል። ዳዊት ልክ እንደ እኛ አዳኝ ያስፈልገው ነበር። 



እንደ ምሳሌ ልንከተለው የሚገባን መዝሙረ ዳዊት 51 ነው። ቀደም ብሎ ሲነበብ ሰምተናል። እነዚህ የመፅሀፍ ቅዱሳዊ ጀግና ቃላት

ናቸው እንጂ የቀልድ መፅሃፍ ልዕለ ጅግና አይደሉም። መዝሙር 51፡10-12ን አንብብ። 

“10 አቤቱ፥ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፤ የቀና መንፈስንም በውስጤ አድስ። 

11 ከፊትህ አትስደኝ መንፈስህንም ከእኔ ላይ አትውሰድ። 

12 የማዳንህን ደስታ ወደ እኔ መልስልኝ፥ አንተንም ለመታዘዝ ፈቃደኛ እንድሆን አድርገኝ። 

እግዚአብሔር የሚመለከተው ትህትና እና ጥገኝነት ያ ነው። ኢየሱስ ራሱ እንኳ ትሑት እና ጥገኛ ነበር። በዮሐንስ 5፡30 ላይ ኢየሱስ

የተናገረውን አድምጡ። ” ከራሴ ምንም ማድረግ አልችልም… የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻም። 

ዳዊት በራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ያውቃል። ዳዊት ጀግና እንዲሆን በእግዚአብሔር ይመካ ነበር። የዳዊትን እና የጎልያድን

ታሪክ ስታነብ ራስህን በዳዊት ቦታ ለመሳል የምታደርገውን ፈተና ተቃወመው። በዚህ ታሪክ ውስጥ የትም ከሆንን እኔ እና አንተ

ጦርነቱን የምንከታተል ወታደሮች ነን። 

በሠራዊቱ ውስጥ እንዳለህ አስብ። ለ40 ቀናት በፍርሃት ሽባ ሆነሃል። ዳዊት ማሸነፍ የማትችለውን ጦርነት ሲዋጋ ያለ ምንም እርዳታ

ተመለከትክ። አሁን ኢየሱስ በሞተበት ቀን በኢየሩሳሌም እንዳለህ አስብ። ኢየሱስ መስቀልንና ኃጢአታችንን በጎዳናዎች ሲሸከም

ትመለከታለህ። ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ቆመህ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞት እየተመለከትክ ነው። 

ኢየሱስ ልክ እንደ ዳዊት ወኪላችን ሆኖ ወደ ጦርነት ገባ። ኢየሱስ ሰይጣንን፣ ኃጢአትን፣ ሞትንና ክፋትን ተዋግቷል። ከኢየሱስ ጋር

በምድር የተቀበረው ኃጢአታችን ነው። ስለዚህም የእርሱ ትንሳኤ ነፃነታችንን፣ ድላችንን፣ ይቅርታን እና አዲስ ሕይወትን

አምጥቶልናል። 

ይህን ታምናለህ? ኢየሱስ የአንተ ተወካይ እንዲሆን ታምነሃል? በፍጹም ልታሸንፈው የማትችለውን በኃጢአት ላይ ድል እንዲያደርግ

ትፈቅዳለህን? ኢየሱስ የኃጢአታችን ችግር ልንቋቋመው ከምንችለው በላይ እንደሆነ አውቋል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ጠላታችንን ሊዋጋ

ወደ ፊት የወጣው። 

ኢየሱስ ተዋግቶ ከሰይጣን ምርኮ ነፃ ሊወጣን ነው። ኢየሱስ አንተን ከራስህ ኃጢአት ነፃ አውጥቶ የእሱ ተከታይ ሊያደርግህ ይችላል።

መንፈስ ቅዱስ በልባችን ሕያው ሆኖ አሁን ለድምፁ ድምፅ ምርኮኞች ነን። 

በየሳምንቱ እሁድ ተከታዮቹ ትንሳኤውን እና ድሉን ለማክበር እዚህ ይሰበሰባሉ! የአለም ዋንጫን እንዳሸነፉ በጎዳና ላይ እንደጨፈረ

ሀገር ነን። እነሱ ግን ጨዋታውን ብቻ ነው የተመለከቱት። እውነተኛ ጀግኖቻችን የሆነውን የኢየሱስን ድል ለማክበር እንጨፍራለን እና

እንዘምራለን። 



ሁላችንም በዚህ ሳምንት የራሳችንን ጦርነት ለመጋፈጥ ዛሬ ማታ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን እንወጣለን። እኛ ግን ብቻቸውን

አንገጥማቸውም። ቤተ ክርስቲያንን የምንለቅቀው በአምላካችን በመተማመን ነው። በዚህ ሳምንት ደካማ እና አቅመ ቢስ ሊሰማን

ይችላል ነገርግን መቼም ብቻችንን አይደለንም። መቼም ተስፋ የለንም ። ምክንያቱም ”ይህ የጌታ ጦርነት ነው” እና ድል አድርጎልናል:: 

አሁን አብረን እንጸልይ። 

ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ። እንደ ዳዊት ድፍረት እና በራስ መተማመን የለንም። የዳዊት መታመን በራሱ ሳይሆን በጌታ መሆኑን

ስላሳየን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ኃይል በዳዊት ድካም እና እምነት እንደሰራ ስላሳሰብከን እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ እባክህ

በኢየሱስ ብርታት እንድንታመን እርዳን። ምክንያቱም ”ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ.” በጀግናው አዳኛችን በኢየሱስ

ሀይለኛ ስም እንጸልያለን። አሜን

One Voice Fellowship


